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تناغماتت اليیبنتز 

مسابقة االتلحيین االدووليیة – في ذذكرىى غووتفرريیدد فيیلهھيیلمم اليیبنتز (1 يیوليیو/ تموزز 1646 – 14 نوفمبر/ تشريین 
ثاني 1716) 

"تخضع االمووسيیقى لقووااعدد االحسابيیاتت. فعنددما يیعررفف االمررء بعضض تجارربب االتناغمم وواالتنافرر ااألساسيیة٬، فإنهھ يیددرركك أأنن كافة 
مباددئهھا ااألخررىى تحكمهھا ااألعدداادد. فالمووسيیقى هھھھي مسألة حسابيیة متخفيیة٬، ُتططرَرحح على االعقلل االذذيي ال يیعلمم أأنهھ يیقوومم بالعدد. (...) 
نحنن نعدّد في االمووسيیقى فقطط حتى ررقمم خمسة (...) إإذذاا كنا نتحلى فقطط بقددرر إإضافي منن االددقة٬، لكانن باستططاعتنا ااستخدداامم ما 
يیتعلقق بالعدددد ااألوولي سبعة. ووأأنا ااعتقدد أأنن هھھھذذاا قائمم بالفعلل. لكنن ال يیكادد أأيي شخصص أأنن يیكوونن قاددرراا على ااالستفاددةة منن 

االمسافاتت بيینن ااألعدداادد ااألووليیة االتاليیة ووهھھھي ١۱١۱ وو١۱٣۳." 

مسابقة االتلحيینن للملحنيینن منن جميیع االمررااحلل االعمرريیة في االفئاتت االتاليیة: 

أأوورركسترراا (٢۲٢۲٢۲٢۲ - ٢۲٢۲٢۲١۱ - االتمباني٬، ٢۲ آآلة إإيیقاعع٬، قيیثاررةة٬، آآلة ووترريیة ذذااتت قووسس) االمددةة 1.
منن ١۱٠۰ حتى ١۱٥ ددقيیقة. 

فررقة مووسيیقيیة منن ااآلالتت االصيینيیة وواالغرربيیة االتقليیدديیة (بيیبا٬، تشيینغ٬، شنغ٬، أأررهھھھوو٬، فلووتت٬، 2.
كالرريینيیتت٬، بيیانوو٬، آآلة إإيیقاعع*٬، أأكوورردديیوونن٬، كمانن٬، تشيیلوو٬، كوونتررباصص): أأكثرر منن ثالثة آآالتت 
(عززفف ثالثي حتى جماعي)٬، بمشارركة آآلة صيینيیة ووااحددةة على ااألقلل٬، بحدد أأقصى مددةة ١۱٢۲ 

ددقيیقة. 

آآلة منفررددةة: تشيینغ٬، بيیبا٬، كالرريینيیتت٬، تشيیلوو أأوو أأكوورردديیوونن٬، بحدد أأقصى مددةة 12 ددقيیقة. 3.

.4 (soundart) فنن االصووتت / (radiophonic composition) تلحيینن إإذذااعي
مجسمم وورربما محيیططي (5.1)٬، للبثث ااإلذذااعي عبرر بررنامج االقناةة االثقافيیة إلذذااعة مقاططعة 
هھھھيیسيینن (hr2-kultur) وواالعررضض في فعاليیاتت عامة٬، االمددةة منن 20 حتى 40 ددقيیقة. 

يیتعيینن أأنن تستندد كلل ااألعمالل االمقددمة إإلى كتاباتت اليیبنتزز حوولل االعالقة بيینن االتناغمم وواالتنافرر٬، ووكذذلكك 
االحسابيیاتت وواالمووسيیقى (ررااجع االصفحة االخلفيیة٬، االررسالة االمؤؤررخة في 17 أأبرريیلل/ نيیسانن 1712 إإلى 
كرريیستيیانن غوولددباخخ٬، منن كتابب: اليیبنتزز: ااألعمالل االكاملة (Leibniz: Opera omnia)٬، إإصدداارر: 

٬Dutens، االمجلدد االثالثث٬، جنيیفف 1768)* 

مم االعررووضض ااألوولى وواالعررووضض االالحقة في عامم 2016 خاللل فعاليیاتت ُمنَسقة في مدديینة  سووفف ُتَقددَّ
هھھھانووفرر ووبكيینن ووأأماكنن أأخررىى. يیقددمم االعررووضض: 

فررقة إإذذااعة شمالل أألمانيیا االفلهھاررموونيیة ( NDR Radiophilharmonie)في هھھھانووفرر٬، ووفررقة كوونن 
 Das Neue – في بكيینن٬، ووددااسس نوويیى أأنسامبلل (االفررقة االجدديیددةة (Con Tempo) تمبوو

Ensemble) في هھھھانووفرر.  
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االجوواائزز االمقددمة للفائززيینن هھھھي: 

االجائززةة ااألوولى لألوورركسترراا 5 آآالفف يیوورروو 



تناغماتت اليیبنتز 

مسابقة االتلحيین االدووليیة – في ذذكرىى غووتفرريیدد فيیلهھيیلمم اليیبنتز (1 يیوليیو/ تموزز 1646 – 14 نوفمبر/ تشريین 
ثاني 1716) 

"تخضع االمووسيیقى لقووااعدد االحسابيیاتت. فعنددما يیعررفف االمررء بعضض تجارربب االتناغمم وواالتنافرر ااألساسيیة٬، فإنهھ يیددرركك أأنن كافة 
مباددئهھا ااألخررىى تحكمهھا ااألعدداادد. فالمووسيیقى هھھھي مسألة حسابيیة متخفيیة٬، ُتططرَرحح على االعقلل االذذيي ال يیعلمم أأنهھ يیقوومم بالعدد. (...) 
نحنن نعدّد في االمووسيیقى فقطط حتى ررقمم خمسة (...) إإذذاا كنا نتحلى فقطط بقددرر إإضافي منن االددقة٬، لكانن باستططاعتنا ااستخدداامم ما 
يیتعلقق بالعدددد ااألوولي سبعة. ووأأنا ااعتقدد أأنن هھھھذذاا قائمم بالفعلل. لكنن ال يیكادد أأيي شخصص أأنن يیكوونن قاددرراا على ااالستفاددةة منن 

االمسافاتت بيینن ااألعدداادد ااألووليیة االتاليیة ووهھھھي ١۱١۱ وو١۱٣۳." 

مسابقة االتلحيینن للملحنيینن منن جميیع االمررااحلل االعمرريیة في االفئاتت االتاليیة: 

أأوورركسترراا (٢۲٢۲٢۲٢۲ - ٢۲٢۲٢۲١۱ - االتمباني٬، ٢۲ آآلة إإيیقاعع٬، قيیثاررةة٬، آآلة ووترريیة ذذااتت قووسس) االمددةة 1.
منن ١۱٠۰ حتى ١۱٥ ددقيیقة. 

فررقة مووسيیقيیة منن ااآلالتت االصيینيیة وواالغرربيیة االتقليیدديیة (بيیبا٬، تشيینغ٬، شنغ٬، أأررهھھھوو٬، فلووتت٬، 2.
كالرريینيیتت٬، بيیانوو٬، آآلة إإيیقاعع*٬، أأكوورردديیوونن٬، كمانن٬، تشيیلوو٬، كوونتررباصص): أأكثرر منن ثالثة آآالتت 
(عززفف ثالثي حتى جماعي)٬، بمشارركة آآلة صيینيیة ووااحددةة على ااألقلل٬، بحدد أأقصى مددةة ١۱٢۲ 

ددقيیقة. 

آآلة منفررددةة: تشيینغ٬، بيیبا٬، كالرريینيیتت٬، تشيیلوو أأوو أأكوورردديیوونن٬، بحدد أأقصى مددةة 12 ددقيیقة. 3.

.4 (soundart) فنن االصووتت / (radiophonic composition) تلحيینن إإذذااعي
مجسمم وورربما محيیططي (5.1)٬، للبثث ااإلذذااعي عبرر بررنامج االقناةة االثقافيیة إلذذااعة مقاططعة 
هھھھيیسيینن (hr2-kultur) وواالعررضض في فعاليیاتت عامة٬، االمددةة منن 20 حتى 40 ددقيیقة. 

يیتعيینن أأنن تستندد كلل ااألعمالل االمقددمة إإلى كتاباتت اليیبنتزز حوولل االعالقة بيینن االتناغمم وواالتنافرر٬، ووكذذلكك 
االحسابيیاتت وواالمووسيیقى (ررااجع االصفحة االخلفيیة٬، االررسالة االمؤؤررخة في 17 أأبرريیلل/ نيیسانن 1712 إإلى 
كرريیستيیانن غوولددباخخ٬، منن كتابب: اليیبنتزز: ااألعمالل االكاملة (Leibniz: Opera omnia)٬، إإصدداارر: 

٬Dutens، االمجلدد االثالثث٬، جنيیفف 1768)* 

مم االعررووضض ااألوولى وواالعررووضض االالحقة في عامم 2016 خاللل فعاليیاتت ُمنَسقة في مدديینة  سووفف ُتَقددَّ
هھھھانووفرر ووبكيینن ووأأماكنن أأخررىى. يیقددمم االعررووضض: 

فررقة إإذذااعة شمالل أألمانيیا االفلهھاررموونيیة ( NDR Radiophilharmonie)في هھھھانووفرر٬، ووفررقة كوونن 
 Das Neue – في بكيینن٬، ووددااسس نوويیى أأنسامبلل (االفررقة االجدديیددةة (Con Tempo) تمبوو

Ensemble) في هھھھانووفرر.  
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االجوواائزز االمقددمة للفائززيینن هھھھي: 

االجائززةة ااألوولى لألوورركسترراا 5 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثانيیة لألوورركسترراا 4 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثالثة لألوورركسترراا 3 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة ااألوولى للفررقق االمووسيیقيیة 5 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثانيیة للفررقق االمووسيیقيیة 3 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثالثة للفررقق االمووسيیقيیة 1500 يیوورروو 

االجائززةة ااألوولى لآللة االمنفررددةة 3 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثانيیة لآللة االمنفررددةة أألفي يیوورروو 

االجائززةة االثالثة لآللة االمنفررددةة أألفف يیوورروو 

االجائززةة ااألوولى لفنن االصووتت 1500 يیوورروو 

االجائززةة االثانيیة لفنن االصووتت أألفف يیوورروو 

االجائززةة االثالثة لفنن االصووتت 500 يیوورروو 

يیجووزز للجنة االتحكيیمم تقسيیمم االجوواائزز االماليیة االمخصصة بشكلل مختلفف ووذذلكك ووفقاً لألعمالل االمررسلة 
للمشارركة في االمسابقة. ُتعَتَبرر قررااررااتت لجنة االتحكيیمم ملزِزمة ووال يیجووزز االططعنن االقانووني عليیهھا.  

على االفائززيینن اااللتززاامم بحضوورر االعررضض ااألوولل ووكذذلكك اااللتززاامم بإتاحة االموواادد االالززمة لتقدديیمم االعررضض في 
االووقتت االمناسبب ووذذلكك في حالة ووقووعع ااالختيیارر على أأعمالهھمم (10 أأيیامم بعدد ااإلبالغغ بووقووعع ااالختيیارر). يُیعتبرر 
ااستالمم االفنانن/ االفنانة للجائززةة إإقرراارراا منهھ/ منهھا بالموواافقة على بثث االعملل االفني االصووتي ااإلذذااعي منن خاللل 

إإذذااعة hr2-kultur ددوونن تحدديیدد للفتررةة االززمنيیة أأوو للمكانن. كما تحصلل االجمعيیة على االحقق ذذااتهھ في 
 GEMA/ عررضض ااألعمالل في إإططارر فعاليیاتهھا االعامة (ددوونن ررسوومم إإضافيیة٬، مع بالططبع االتسجيیلل لددىى غيیما

– االجمعيیة االمعنيیة بحقووقق االعررضض االمووسيیقي ووااالستنساخخ االميیكانيیكي). 

يیتعيینن تقدديیمم ااألعمالل االمشارركة منن ثماني نسخ مع عددمم االكشفف عنن هھھھوويیة صاحبب االعملل (يیتمم فقطط تميیيیزز 
االعملل بالررقمم ذذااتهھ االمووجوودد على االمظظررووفف االذذيي يیحتوويي على االبيیاناتت االخاصة بالملحنن٬، ووهھھھي ااالسمم 

وواالعنوواانن ووررقمم االهھاتفف وواالبرريیدد ااإللكتررووني وواالسيیررةة االذذااتيیة ووصووررةة ضووئيیة)٬، على أأنن يیتمم اااللتززاامم 
بالمووااعيیدد االمبيینة في االجددوولل االززمني االتالي: 

االجددوولل االززمني 

1/3/2016 االمووعدد االنهھائي لتقدديیمم ااألعمالل منن االفئة االثانيیة (االفررقق االمووسيیقيیة) وواالفئة االثالثة (ااآللة 
االمنفررددةة) وواالفئة االرراابعة (فنن االصووتت) 

21/6/2016   االمووعدد االنهھائي لتقدديیمم ااألعمالل منن االفئة ااألوولى (ااألوورركسترراا) 



االجائززةة االثانيیة لألوورركسترراا 4 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثالثة لألوورركسترراا 3 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة ااألوولى للفررقق االمووسيیقيیة 5 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثانيیة للفررقق االمووسيیقيیة 3 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثالثة للفررقق االمووسيیقيیة 1500 يیوورروو 

االجائززةة ااألوولى لآللة االمنفررددةة 3 آآالفف يیوورروو 

االجائززةة االثانيیة لآللة االمنفررددةة أألفي يیوورروو 

االجائززةة االثالثة لآللة االمنفررددةة أألفف يیوورروو 

االجائززةة ااألوولى لفنن االصووتت 1500 يیوورروو 

االجائززةة االثانيیة لفنن االصووتت أألفف يیوورروو 

االجائززةة االثالثة لفنن االصووتت 500 يیوورروو 

يیجووزز للجنة االتحكيیمم تقسيیمم االجوواائزز االماليیة االمخصصة بشكلل مختلفف ووذذلكك ووفقاً لألعمالل االمررسلة 
للمشارركة في االمسابقة. ُتعَتَبرر قررااررااتت لجنة االتحكيیمم ملزِزمة ووال يیجووزز االططعنن االقانووني عليیهھا.  

على االفائززيینن اااللتززاامم بحضوورر االعررضض ااألوولل ووكذذلكك اااللتززاامم بإتاحة االموواادد االالززمة لتقدديیمم االعررضض في 
االووقتت االمناسبب ووذذلكك في حالة ووقووعع ااالختيیارر على أأعمالهھمم (10 أأيیامم بعدد ااإلبالغغ بووقووعع ااالختيیارر). يُیعتبرر 
ااستالمم االفنانن/ االفنانة للجائززةة إإقرراارراا منهھ/ منهھا بالموواافقة على بثث االعملل االفني االصووتي ااإلذذااعي منن خاللل 

إإذذااعة hr2-kultur ددوونن تحدديیدد للفتررةة االززمنيیة أأوو للمكانن. كما تحصلل االجمعيیة على االحقق ذذااتهھ في 
 GEMA/ عررضض ااألعمالل في إإططارر فعاليیاتهھا االعامة (ددوونن ررسوومم إإضافيیة٬، مع بالططبع االتسجيیلل لددىى غيیما

– االجمعيیة االمعنيیة بحقووقق االعررضض االمووسيیقي ووااالستنساخخ االميیكانيیكي). 

يیتعيینن تقدديیمم ااألعمالل االمشارركة منن ثماني نسخ مع عددمم االكشفف عنن هھھھوويیة صاحبب االعملل (يیتمم فقطط تميیيیزز 
االعملل بالررقمم ذذااتهھ االمووجوودد على االمظظررووفف االذذيي يیحتوويي على االبيیاناتت االخاصة بالملحنن٬، ووهھھھي ااالسمم 

وواالعنوواانن ووررقمم االهھاتفف وواالبرريیدد ااإللكتررووني وواالسيیررةة االذذااتيیة ووصووررةة ضووئيیة)٬، على أأنن يیتمم اااللتززاامم 
بالمووااعيیدد االمبيینة في االجددوولل االززمني االتالي: 

االجددوولل االززمني 

1/3/2016 االمووعدد االنهھائي لتقدديیمم ااألعمالل منن االفئة االثانيیة (االفررقق االمووسيیقيیة) وواالفئة االثالثة (ااآللة 
االمنفررددةة) وواالفئة االرراابعة (فنن االصووتت) 

21/6/2016   االمووعدد االنهھائي لتقدديیمم ااألعمالل منن االفئة ااألوولى (ااألوورركسترراا) 

30/6/ وو1/7/2016 حفالتت مووسيیقيیة للفائززيینن منن فئة االفررقق االمووسيیقيیة في هھھھانووفرر٬، ااإلعالنن عنن 
االفائززيینن٬، حفلل بمناسبة االذذكرريي االـ 370 لموولدد اليیبنتزز 

 Leibniz 1/7/ - 6/11/2016 حفالتت مووسيیقيیة للفائززيینن منن فئة ااآللة االمنفررددةة في اليیبنتزز تمبلل
Tempel بجيیووررجنن جاررتنن Georgengarten  في هھھھانووفرر 

5/ - 15/7/2016  حفالتت مووسيیقيیة للفررقق االمووسيیقيیة في بكيینن 

9/12/2016 حفلل مووسيیقي للفائززيینن - أأوورركسترراا إإذذااعة شمالل أألمانيیا االفلهھاررمووني  في هھھھانووفرر 

تحتت ررعايیة:  ووززيیرر االخاررجيیة ااأللماني دد. فرراانكك-فالترر شتايینمايیرر 

   سفيیرر جمهھوورريیة االصيینن االشعبيیة في بررليینن سهھي ميینجددىى 

االمجلسس االفني / أأعضاء لجنة االتحكيیمم: 

بررووفسيیرر يیووهھھھانيیسس شوولهھووررنن٬، االمعهھدد االعالي للمووسيیقى وواالررقصص بكوولوونيیا 

بررووفسيیرر دد. أأووليیفرر شنيیالرر٬، معهھدد إإيیستمانن للمووسيیقى بررووشسترر 

بررووفسيیرر جيیا غووووبيینغ٬، االمعهھدد االمرركززيي للمووسيیقى ببكيینن 

بررووفسيیرر غوووو فنجيینغ٬، االمعهھدد االمرركززيي للمووسيیقى ببكيینن 

بررووفسيیرر دد. ماررتيینن كالتنيیكرر٬، جامعة بارريیسس دديیدديیرروو 

بررووفسيیرر خووسى مم. سانشيیسس- فيیررددوو٬، االمعهھدد االعالي للمووسيیقي بأررااغوونن (سررقسططة)/ معهھدد ررووبررتت 
شوومانن للمووسيیقى بددووسلددووررفف 

شتيیفانن فرريیكى٬، قسمم تحرريیرر االمووسيیقى االكالسيیكيیة للقررنن 20/ فنن االصووتت (االقناةة االثقافيیة إلذذااعة مقاططعة 
 (hr2-kultur/ هھھھيیسيینن

ماتيیاسس إإيیلكيینهھانسس٬، فررقة إإذذااعة شمالل أألمانيیا االفلهھاررموونيیة بهھانووفرر 

ااإلددااررةة االفنيیة: شتيیفانن مايیرر 

عنوواانن االمشارركة في االصيینن:  

Prof. Guoping JIA, Central Conservatory of Music,  

43, Baojia Street, Xicheng District, 100031 Beijing, P. R. C. 



االجهھة االمنظظمة ووعنوواانن االمشارركة لكافة االمشارركيینن خاررجج االصيینن:  

Musik für heute e. V. 

Alte Grammophonfabrik 

Edwin-Oppler-Weg 5 

30167 Hannover 

Telephon - هھھھاتف 

 Fax - فاكس 

 Email – بريید إإلكترووني 

internet – إإنترنت 

بمشارركة منن: 

 Hessischer Rundfunk – (hr2-kultur) االقناةة االثقافيیة إلذذااعة مقاططعة هھھھيیسيینن

 NDR Radiophilharmonie Hannover - فررقة إإذذااعة شمالل أألمانيیا االفلهھاررموونيیة بهھانووفرر

االمعهھدد االمرركززيي للمووسيیقى ببكيینن  

 Leibniz Stiftungsprofessur – بررووفسيیرر مؤؤسسة اليیبنيیتزز

بددعمم منن: 

مؤؤسسة شبارركاسى (Sparkassenstiftung) مقاططعة ساكسوونيیا االسفلى ووبنكك 
شبارركاسى(Sparkasse)  بهھانووفرر 

 Bahlsen شرركة بالززنن

مدديینةهھھھانووفرر (عاصمة مقاططعة ساكسوونيیا االسفلى) وومقاططعة ساكسوونيیا االسفلى 

 Musik 21 Niedersachsen, Musikland /  مشررووعع مووسيیقى 21 ساكسوونيیا االسفلى٬، مووززيیكالندد

في إإططارر مووسيیقى 21 ساكسوونيیا االسفلى. يیتمم ددعمم مووسيیقى 21 ساكسوونيیا االسفلى منن قبلل ووززااررةة االعلوومم وواالثقافة بالمقاططعة؛ كما يیقددمم 
االمكتبب االثقافي لمدديینة هھھھانووفرر ددعماً مؤؤسسيیاً لمووسيیقى 21- جمعيیة NGNM االمسجلة. يیقددمم االمكتبب االثقافي لمدديینة هھھھانووفرر ددعماً 

  .(Das Neue Ensemble – االفررقة االجدديیددةة) مؤؤسسيیاً لددااسس نوويیى أأنسامبلل

Stifter 1. Preis Ensemble:


